
1400 تابستان، 2شماره  44(، جلد یکشاورز ی)مجله علم یپزشکاهیگ  

 

و  Xanthomonas translucensیایی عصاره آبی چند گیاه دارویی روی ضد باکترتاثیر 

subsp. citri  X .citri ها در کنترل لکه نواری باکتریایی آزمایشگاه و کارایی آن شرایط در

 گندم در شرایط گلخانه
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 چکیده

دو  Xanthomonas citri subsp. citriو شانکر آسیایی مرکبات با عامل  Xanthomonas translucensبا عامل  لکه نواری گندم

 ی باکتریاییهایمعموال برای کنترل بیمار .سازندخسارت قابل توجهی وارد میدر ایران نیز که  هستندبیماری باکتریایی مهم 

میکروبی ترکیبات ضد  کشف، مقاومهای باکتریایی ظهور سویه و سوزیگیاه به دلیل مشکل لیو شودترکیبات مسی توصیه می

 .X و  X. translucensباکتری دو ی گیاهی موثر در کنترل تحقیق حاضر با هدف یافتن عصاره بنابراینجدید ضروری است. 

citri subsp. citri زایی شناسایی مولکولی و بیماریهای فنوتیپی، با انجام آزمون باکتریاییهای شد. در ابتدا جدایه انجام

 به روش نشت از چاهکاین دو باکتری گیاه دارویی در کنترل رشد  پنجکارایی عصاره آبی  در شرایط آزمایشگاه سپس .شدند

مرحله  براساس نتایج .تعیین شد سری رقت کشندگی به روش غلظت حداقلو  حداقل غلظت بازدارندگی بررسی و

در شرایط  در کنترل بیماری لکه نواری گندم در شرایط گلخانه ارزیابی شد. هاآندو عصاره انتخاب و اثر  آزمایشگاهی،

 Allium) سیر، (.Achillea millefolium L)، بومادران (Hymenocrater longiflorus Benth) اروانههای گلعصاره، آزمایشگاهی

sativum L.)  و چز(Teucrium polium L.) به درجات مختلف اثر بازدارندگی نشان دادند  روی هر دو باکتری مورد بررسی

و  اروانهگلبی عصاره آ  X. translucensروی ( روی هیچ کدام اثر بازدارنده نداشت..Salvia officinalis Lگلی )ولی مریم

 به ترتیب با قطر هاله بازدارنده اروانهگل وچز  عصاره X. citri روی ومتر میلی 24و  31دارنده به ترتیب با قطر هاله بازبومادران 

ها روی دو گونه نشان عصارهبازدارندگی متفاوت بعضی از شدت  . بودند بازدارندگیین اثر تربیش دارایمتر میلی 22و  25

عصاره یا ترکیب گیاهی به  هرمتفاوت باشد. بنابراین برای معرفی  تواند بسته به گونه باکتریها میدهد که کارایی عصارهمی

نتایج گری و تعیین غلظت مناسب ضروری است. میکروبی برای هر بیمارگر انجام آزمایشات غربال عنوان ترکیب ضد

وقوع و درصد شدت  درصددار معنیاروانه در کاهش آمیز کاربرد بومادران و گلثیر موفقیتأت گربیانای گلخانه هایآزمایش

جهت میکروبی ایمن  سنتز ترکیبات ضد منظوربه تربیشهای مناسبی برای مطالعات و بنابراین این دو گیاه گزینه بیماری بود

  .هستندمدیریت بیماری لکه نواری گندم 
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 مقدمه

 2050جمعیت جهان تا سال های انجام شده بینیطبق پیش

مین أترو های پیشیکی از چالش وخواهد رسید  میلیارد 7/9به 

تهدید سالمت ، ی دیگرمساله مواد غذایی این جمعیت است.

بقایای  که است های شیمیاییکشآفتموجودات زنده توسط 

برای . ماندی در طبیعت باقی میبه مدت طوالنگاهاً مضرشان 

برای افزایش های جدیدی استراتژیها الزم است رفع این چالش

اتخاذ شود. از کشاورزی وری و پایداری عملیات بهره

افزایش عملکرد در واحد سطح  ،وریزایش بهرهفهای اکارراه

های زیستی است. کشبا کاربرد کودهای آلی و آفت

ها یا سایر مواد ه میکروارگانیسمهای زیستی بر پایکشآفت

روی  سوء ثیرأبدون تاهش خسارت کبرای اند و طبیعی سنتز شده

 ,.Kumar et alدبخش هستند )بسیار امی ،محصولکیفیت 

به عنوان منابع ها و ترکیبات گیاهی عصاره این راستادر (. 2021

مطرح هستند های زیستی کشمهم برای تولید و توسعه آفت

(Cavoski et al., 2011.) های زیستی اگرچه ممکن کشآفت

است نتوانند جایگزین سموم شیمیایی شوند ولی با به کارگیری 

صحیح باعث کاهش حجم سم مصرفی و حفظ سالمت انسان و 

  (.Copping, 2009شوند )محیط می

شاخه های مهم یکی از جنس زانتوموناسجنس 

Proteobacteria ن سبب بیماریکه در انواع گیاهاباشدمی 

بیماری شانکر آسیایی مرکبات و لکه نواری گندم . شودمی

باشند که های مهم حاصل از این جنس میو جو از بیماری

  .در ایران نیز اهمیت دارند

 Xanthomonas citri مرکباتشانکر آسیایی عامل 

subsp. citri Gabriel (Xcc) .عالئم بیماری شامل  است

های حاطه شده با بافتمانند ازگیله های نکروززخم تشکیل

. استها و میوه ها، ساقهو یک هاله سبزرد روی برگ سوختهآب

ارقام حساس منجر به ریزش برگ، سرخشکیدگی شاخه، در 

 شود.ه و کاهش بازارپسندی میوه میریزش زود هنگام میو

های سنتی کنترل این بیماری مبتنی بر برقراری مقررات روش

حذف درختان آلوده و استفاده از سموم مسی جهت  ای،قرنطینه

ی طوالنی کاهش جمعیت باکتری بوده است. با این حال استفاده

شود ها میمدت از سموم مسی منجر به بروز مقاومت در سویه

(Villamizar and Caicedo, 2019) . بروز با توجه به مشکل

 جو برای یافتن ترکیبات ضدومقاومت به سموم مسی، جست

 محققین قرار گرفته است.  و تاکید جدید مورد توجه باکتریایی

ری بذرزاد گندم و ین بیماترمهم ،باکتریاییلکه نواری 

ریزی است که در مناطقی با آب و هوای گرم دیگر غالت دانه

بیماری با کاهش سطح فتوسنتزکننده  کنند.و مرطوب رشد می

 . عامل بیماریشودها میمنجر به کاهش کمیت و کیفیت دانه

شامل  X. translucensپاتوارهای مختلف  لکه نواری غالت

hordei ،undulosa ،cerealis،secalis  وtranslucens  

که به علت عدم وجود ویژگی مشخص فنوتیپی،  باشدمی

همه در یک گروه با  هانزایی جهت تمایز آوتیپی یا بیماریژن

 Vauterin et) دداده شدنقرار   translucensگروه عنوان 

al., 1992 .) و  گزیدهآبهای لکهصورت هببیماری عالئم

هم هکه در صورت ب شودمی ظاهر هاکشیده در امتداد رگبرگ

 Duveiller) شودهای نکروتیک ایجاد میها زخمپیوستن لکه

et al., 1997). بوده و  رطوبت نیازمند بیماری پیشرفت

 بیماری. دهدمی گسترش را بیماری بارانی آبیاری و بارندگی

 خسارت و بوده خطرناک و مخرب مرطوب، و شرایط گرم در

 گسترده حضور به توجه با. سازدمی وارد را توجهی قابل

 خسارت جهان، کشورهای اغلب در عامل بیماری باکتری

می  و بوده قابل توجه هوایی و آب مناسب شرایط در بیماری

 Forster)کند  ایجاد اکخطرن و های گستردهگیریهمه تواند

and Schaad, 1988 .) زمان بقاء از آن جایی که مدت

نیز به بیمارگر در بقایای گیاهی کوتاه است، تناوب زراعی 

در  محدودیمطالعات . کنترل مطرح است کارراهعنوان 

ترکیبات شیمیایی در کنترل لکه نواری انجام استفاده از  یزمینه

ی بیماری توسعهیلیکونی بر روی ترکیبات س ثیرأتشده است. 

قطعی و واضحی ولی نتایج  ،مورد بررسی قرار گرفته است
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های کشباکتری(. Silva et al., 2010حاصل نشده است )

های باکتریایی با عامل ها برای کنترل بیماریبیوتیکو آنتیمسی 

Xanthomonas spp.  ثیر آن رویأولی تتوصیه شده است 

نشده بررسی غالت  زا دربیماری Xanthomonasهای گونه

بنابراین یافتن ترکیبات  (.Lamichhane et al., 2018) است

میکروبی ایمن و موثر جهت کنترل این باکتری امری  ضد

  .رسدضروری به نظر می

های گیاهی در کنترل رشد ثیر عصارهأدر مورد بررسی ت

ست. به باکتری مولد شانکر مرکبات چندین مطالعه انجام شده ا

 های آبی بذور گیاه زنیاناثر بازدارندگی عصارهطور مثال، 

)Sprague Trachyspermun ammi( ،پیاز (Allium 

.Lfistulosum ) و تاغ ( ammodendron Haloxylon

 Bunge) علیه باکتری citri subsp. X. citri   با روش نشت در

های تغلیظ شده عصارهنتایج  بر اساس شده است وآگار بررسی 

از قدرت بازداری های دارای به عنوان عصاره بذور زنیان و پیازچه

. (Amiri henzaei, 2018) معرفی شدند باکتری نای رشد

ی آبی، اتانولی و متانولی چند گیاه ثیر عصارهأت با بررسی همچنین

 ، زنجبیل(Jussieu Azadirachta indica) از جمله چریش

( cinaleZingiber offiRoscoe)ریحان مقدس ، (cimum O

.Ltenuiflorum ) کاریدرخت  برگ و (Murraya 

Sprengel koenigii) ، عصاره متانولی و آبی گیاه چریش با قطر

ین تربیشمتر دارای میلی6/11و  6/14ی به ترتیب ی بازدارندههاله

علیه باکتری مولد شانکر مرکبات گزارش فعالیت بازدارندگی 

با بررسی اثر  ای دیگردر مطالعه. (et al.,dhe Ga 2016) نداشده

Eucalyptus ) اکالیپتوسی آبی یایی عصارهضد باکتر

.Dehnhcamelduensis ) ،پیاز (.LAllium cepa )سیر ، 

(.LAllium sativum )،  چریش، شیشم(Dalbergia sissoo 

 .Roxb )و زیتون تلخ (.L azedarach Melia)  روی این

ی سیر و عصاره رایط آزمایشگاهی و گلخانه،باکتری در ش

 et al.,Tahir معرفی شدند )موثرترین گزینه  به عنوان چریش

های گیاهی بر باکتری عامل لکه ثیر عصارهأدر مورد ت(. 2016

 Beykiی صورت گرفته است. ترکمی نواری غالت مطالعه

and Alizadeh (2006 ) اثر اسانس و عصاره آبی چند گیاه را

. طبق مورد بررسی قرار دادند hordei و cerealis پاتواردو  بر

 روی دو عصاره و اسانس گیاهان یاییضد باکتراثر  گزارش ایشان

و در واقع دو پاتوار از نظر  مورد بررسی تقریبا شبیه بود پاتوار

 های نعنااسانسحساسیت به این ترکیبات تفاوتی نداشتند. 

(.Laquatic  Mentha)شیر، علف (Echinophora 

.Gusssibthorpiana ) زوفا ،(.LHyssopus officinalis  )

سیر، های عصارهو  )Bungepersica  Ziziphora( و کاکوتی

 Datura)داتوره  و( L Peganum harmala.) اسپند

.Lstramonium  ) یایی بودند. ضد باکترثیر أین تتربیشدارای

 ی شیرمرغهای کلروفرمی، اتانولی و هگزاناثر عصاره

(.BertolOrnithogalum cuspidatum ) فراسیون ،

(.L Marrubium vulgarel )و متامتی (Hypericum 

.Landrosaemum  ) رویX. translucens  به روش نشت از

ی اتانولی شیرمرغ ثیر به عصارهأین تتربیش ودیسک بررسی 

متر نسبت داده شد. میلی 5/13ه دبا قطر هاله بازدارن

-یایی نداشتند که نشان میضد باکترای هگزانی اثر هعصاره

های ثانویه فعال گیاه دهد نوع حالل در استخراج متابولیت

با توجه  (. et al.,Habibi Gharakhili 2014موثر است )

که تهیه عصاره آبی ساده بوده و نیاز به تجهیزات به این

 هاآنر بودن، کاربرد خاصی ندارد و بنابراین درصورت موث

بررسی  منظوربهپذیر است؛ تحقیق حاضر امکان برای همگان

بر روی دو  دارویی گیاه چند آبی عصاره میکروبی ضد اثر

انجام  X. translucens و  Citrisubsp. X. citriباکتری 

های گیاهی در کنترل بیماری ثیر عصارهأتاکنون تگرفت. 

مورد بررسی قرار  in vivoدر شرایط  لکه نواری گندم

های موجود برمبنای بررسی هاینگرفته است و تمام گزارش

آزمایشگاهی بوده است؛ بنابراین در تحقیق حاضر بر اساس 

در کنترل  هاآنثیر أنتایج آزمایشگاهی دو عصاره انتخاب و ت

این بیماری در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Archibald_Sprague
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bunge
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Roscoe
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Roscoe
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 هامواد و روش

 های باکتریایی جدایهتهیه 

از مرکز ( X. translucens) ی مولد لکه نواری گندمباکتر

باکتری مولد جهت تهیه . تحقیقات کشاورزی کرج تهیه شد

های )شاخه، هایی از بافتباغات کرمان نمونهاز ، شانکر مرکبات

 میوه و برگ( لیموترش دارای عالئم شانکر برداشت شد و

 های معمول انجامطبق روش باکتریسازی و خالص جداسازی

و بعد  جدا. به طور خالصه قطعاتی از مرز بافت سالم و آلوده شد

درصد و  5/0از ضدعفونی سطحی با محلول هیپوکلریت سدیم 

، حتی المقدور ریز و به مقداری شو با آب مقطر سترونوشست

آب مقطر سترون منتقل شدند. بعد از گذشت حدود بیست دقیقه 

محیط کشت آگار  یک یا دوقطره از سوسپانسیون حاصله روی

 ،هاو بعد از ظهورپرگنهغذایی به روش مخطط کشت 

 (.Schaad et al., 2001) انجام شد سازیخالص

 هاجدایه شناسایی
یید شناسایی باکتری جداشده از برگ گندم دارای أجهت ت

چند  عالئم لکه نواری که از مرکز تحقیقات کرج تهیه شده بود؛

کسیداز، رشد درشرایط هوازی و شامل گرم، امهم  فنوتیپی آزمون

 زمینی، واکنش فوقلهاندن ورقه های سیب هوازی، کاتاالز،بی

 زاییآزمون بیماریو  (Schaad et al., 2001)لوان و  حساسیت

با استفاده از جفت  16s rDNA قطعهبخشی از  . همچنینانجام شد

جهت و تکثیر 27F/1492R (Islam et al., 2016 )آغازگر 

با مقایسه  شرکت کدون ژنتیک ارسال شد. سپس دف بهتعیین ترا

رفت و برگشت ترادف برآیند تعیینترادف خوانش 

پایگاه های موجود در ترادفبا  1BLASTبرنامه با و 

مقایسه NCBI (http://www.ncbi.nlmnih.gov )اطالعاتی

نتیکی چند ترادف مشابه از بانک ژن جهت بررسی فیلوژ شد.

NCBI افزار با نرمنتیکی ژفیلو دریافت و درختMega10.2.2 

ی هاشناسایی جدایه رسم شد. Neighbor joiningبه روش 

بر مبنای ردیابی با جفت آغازگر  نیز مرکبات مولد شانکر

و Xac01/02 (Coletta-Filho et al., 2006 )اختصاصی 

ترادف آغازگرهای مورد انجام گرفت. زایی آزمون بیماری

  کر شده است.ذ 1استفاده در جدول 

 زاییآزمون بیماری

زایی جدایه مولد لکه نواری گندم، با آزمون اثبات بیماری 

برگی  های سهپاشش سوسپانسیون کشت تازه باکتری به گیاهچه

ها به مدت نکاشت( انجام شد. گلدا از پس دو هفته گندم )حدود

ساعت در زیر پوشش پالستیکی و پس از آن تا زمان ظهور  24

درجه سلسیوس( و مرطوب  26عالئم در شرایط گرم )تقریبا 

شدند. در مورد جدایه مولد شانکر مرکبات، آزمون  دارینگه

انجام گرفت. به این منظور  2زنیزایی به روش سوزنبیماری

افت )برگ و شاخه( سوسپانسیون کشت تازه باکتری روی ب

لیموترش قرار داده شد و در محل قرارگذاری قطره چندین زخم 

 دارینگهزنی شده در گلخانه های مایهبا سوزن ایجاد شد. گلدان

و تا یک ماه بعد از نظر بروز عالئم بررسی شدند. الزم به ذکر 

های شاهد با آب مقطر سترون انجام شد. در زنی نمونهاست، مایه

دو باکتری پس از بروز عالئم، جداسازی مجدد و  مورد هر

انجام گرفت.شناسایی عامل بیماری 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

1- Basic Local Alignment Search Tool 

2- Pin prick 

 آغازگرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر -1جدول 
Table1. Primers used in this study 

References Sequence (5'→3')  Primer 
Islam et al., 2016 AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 27F 
Islam et al., 2016 GGTTACCTTGTTACGACTT 1492R 
Coletta-Filho et al., 2006 CGCCATCCCCACCACCACCACGAC Xac01 
Coletta-Filho et al., 2006 AACCgCTCAATgCCATCCACTTCA XAc02 
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 تهیه عصاره گیاهی

 Achillea ) پنج گیاه بومادرانهای هوایی بخش 

millefolium L.)سیر ، (Allium sativum L.)چز ، 

(Teucrium polium L.)گلی، مریم (Salvia officinalis 

L. نهارواگل( و (Hymenocrater longiflorus Benth.)  در

آوری شد.  شهرکرد جمع از شهر 1397اردیبهشت ماه سال 

در ب شست و شو و آدر جریان مالیم آوری شده جمع هاینمونه

-با استفاده از مخلوطسپس . خشک شدنددر دمای محیط  و سایه

برای تهیه مش عبور داده شدند.  50کن خانگی پودر و از الک 

اضافه شد لیتر آب میلی 100هر گیاه به گرم پودر  10عصاره آبی 

 دور در دقیقه 100با سرعت  به مدت سه روز روی دستگاه شیکرو 

 به مدتپارچه،  حاصله پس از عبور از سوسپانسیون قرار داده شد.

شد. مایع رویی در  سانتریفیوژ دور در دقیقه 10000در  دقیقه 30

 45/0درجه سلسیوس تغلیظ و با عبور از فیلتر کاغذی  45دمای 

لیتر از هر در هر میلی خشکمقدار ماده  .شد سترونمیکرون 

د. به این منظور، ابتدا سه عدد لوله آزمایش تمیز عصاره تعیین ش

عصاره اضافه و در دمای لیتر جداگانه وزن و به هرکدام یک میلی

ها خشک شود. شد تا عصاره دارینگهدرجه سلسیوس  60

ها مجدد وزن شدند. وزن لوله حاوی عصاره خشک شده لوله

مقدار از وزن لوله خالی کسر شد. میانگین سه تکرار به عنوان 

 Goudarzi etلیتر درنظرگرفته شد )در هر میلیخشک ماده 

al., 2006). 

  ضد باکتریایی عصاره گیاهی اثر بررسی

های گیاهی با روش نشت ایی عصارهیضد باکتر بررسی اثر

 در هرخشک گرم ماده میلی 20و  10دو غلظت  در آگار در

 ر عصارهغلظت هدرنظرگرفتن با  به این منظور،چاهک انجام شد. 

 ها در دوسازی غلظت عصاره، یکسانلیتر(در میلی گرم)میلی

، به ترتیب جهت لیتردر میلی گرمیلیم 66/66و  33/33سطح 

 انجام گرفت. ،ی خشک در چاهکماده گرممیلی 20و  10مین أت

 13 )تقریباً به میزان مساوی وتهیه  1مغذیآگار محیط کشت 

                                                           
1- Nutrient Agar 

متری توزیع شد. از شش سانتی های پتریتشتک در (لیترمیلی

وسپانسیونی در آب مقطر سترون تهیه کشت تازه هر باکتری، س

نانومتر تنظیم شد. صد   600در  3/0معادل شد و جذب نوری آن 

 Lمیله و با  کشت منتقل محیطسطح  بهمیکرولیتر از سوسپانسیون 

پس از شد. روی تمامی سطح پخش شکل، به طور یکنواخت 

، یک بوررکورکبا استفاده از محیط،  سطحخشک شدن 

 300متر در مرکز هر پتری ایجاد و میلی ششبه قطر  چاهک

 ,.Balouiri et al) میکرولیتر از هر عصاره در چاهک ریخته شد

چنین به عنوان شاهد استفاده شد. هماز آب مقطر سترون  .(2016

 30تتراسیکلین ) بیوتیکآنتی کاغذی دیسکثیر أجهت مقایسه ت

های محیط نیز مورد بررسی قرار گرفت. میکروگرم در دیسک(

به دمای ها و نشت عصاره در آگار پس از تخلیه چاهککشت 

طر هاله ساعت ق 48منتقل شدند و بعد از  سلسیوسدرجه  28

صورت اسپلیت این آزمایش به گیری شد.بازدارنده از رشد اندازه

به اجرا سه تکرار  با تصادفی کامال فاکتوریل در قالب طرح-پالت

 SAS, 9.1.3 یافزار آمارنرم لهبوسی هاداده انیدر پادرآمد. 

آزمون نرمال  انس،یوار هیانجام آزمون تجز یشدند. برا هیتجز

ها صورت داده ی( رورنویاسمکولموگرو ها )آزمونبودن داده

گونه کنش برهم نیانگیم ساتیجهت انجام مقا .گرفت

و  یدهاز روش برش ،ت عصارهغلظنوع عصارهباکتری

حداقل اختالف اثرات ساده از روش  نیانگیم سهیمقا منظوربه

 .استفاده شد در سطح پنج درصد (LSDدار )معنی

حداقل  ( وMICتعیین حداقل غلظت بازدارندگی )

 ( MBCکشندگی ) غلظت

و حداقل غلظت  برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی

مورد هر  استفاده شد. درای هلولرقت سری از روش  کشندگی

در  کههایی منتخب )عصاره های گیاهیاز عصارهابتدا باکتری، 

 یایی به روش نشت از چاهکضد باکترآزمون بررسی اثر 

در ( ین قطر هاله بازدارنده از رشد را تشکیل داده بودندتربیش

لیتری های دو میلیدر حجم سری رقت 2مایع مغذی محیط کشت

2- Nutrient Broth 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymenocrater_longiflorus&action=edit&redlink=1
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میکرولیتر از سوسپانسیون  50 س به هر لوله آزمایشسپ. شدتهیه 

 ی حاویلوله اضافه شد. (600OD=3/0) باکتری تازهکشت 

باکتری به عنوان  عصاره( تلقیح شده با خالص )بدون کشتمحیط

کشت بدون مخلوط عصاره و محیط ی حاویلوله ومثبت  شاهد

 به هاهلول درنهایت. شدند استفاده منفی باکتری به عنوان شاهد

 هالوله ساعت، 24از  پس. شدند منتقلدرجه سلسیوس  28دمای 

 رشد از ناشی کدورت نظر از منفی ی شاهدبا مقایسه با لوله

 که عصاره از رقت ترینبررسی شدند. کم شده تلقیح باکتری

عنوان حداقل به  نگردید )عدم رشد( مشاهده کدورتی آن در

جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی در نظر گرفته شد. 

 کدری هاآنهایی که در لوله محتویاتغلظت کشندگی از 

میکرولیتر در  500سازی شده بود، پس از یکنواختنمشاهده 

 28ساعت در دمای  48و به مدت  پخشسطح محیط کشت 

که از عصاره  رقتی ازین ترکمشد.  دارینگهدرجه سلسیوس 

حداقل نوان به ع ت آن هیچ کلونی ظاهر نشد،یاکشت محتو

آزمایش در مورد هر باکتری  .غلظت کشندگی درنظر گرفته شد

 ,.Mohammadi-Sichani et al)در دو تکرار انجام شد 

2011).  

گیاهی در هایثیر عصارهأارزیابی ت گیری جهتعصاره

 کنترل بیماری لکه نواری گندم در شرایط گلخانه

د سوسپانسیون پنج درص منتخب گیاهدو از پودر خشک 

این سوسپانسیون به مدت نیم ساعت  .در آب مقطر تهیه شد

به مدت سه روز و  دارینگهدرجه سلسیوس  70در دمای 

دور در دقیقه قرار  100روی دستگاه تکان دهنده با سرعت 

پارچه  ازسوسپانسیون  ی حاصل از عبورعصاره داده شد.

 صافی در اجرای آزمایش به کار برده شد. 

گیاهی در کنترل بیماری هایصارهثیر عأارزیابی ت

 لکه نواری گندم در شرایط گلخانه

سه  های پالستیکیدر گلدانکراس بکبذور گندم رقم 

بوته  10زنی در هر گلدان کشت شد. بعد از جوانه کیلوگرمی

ها به مرحله شش وقتی بوته های اضافی حذف شدند.و بوتهحفظ 

فت. به این منظورزنی باکتری انجام گربرگی رسیدند، مایه

سوسپانسیونی با جذب  X. translucenseباکتری کشت تازه از  

زنی نانومتر تهیه و به روش اسپری کردن مایه 600در  3/0نوری 

لیتر سوسپانسیون استفاده شد به میلی 20شد. برای هر گلدان 

های گیاهی در عصارهها به طور کامل خیس شدند. که بوتهطوری

 20به میزان  زنیساعت بعد از مایه 24اعت قبل و س 24دو زمان 

گرم )میلی درصد 20 محلولاز  اسپری شدند. هاروی بوتهلیتر میلی

و آب مقطر به ترتیب  هیدروکلراید تتراسیکلینکسیا لیتر(در میلی

در گلخانه با ها گلدانشد.  استفادهبه عنوان شاهد مثبت و منفی 

درصد  70و رطوبت نسبی  سلسیوس درجه  26میانگین دمای 

ها از نظر ظهور بوته ،زنیبعد از مایه دوهفتهشدند.  دارینگه

درصد وقوع  در هر تکرار عالئم و شدت عالئم ارزیابی شدند.

بیمار های و برگ هاشمارش بوته باها ها و برگبیماری در بوته

 و با تقسیم تعداد بوته یا برگ بیمار به تعداد کل بوته یاو سالم 

تکرار هر  در. برای محاسبه شدت بیماری شد تعیینبرگ 

ده برگ به طور تصادفی  های بیمار،)گلدان(، از میان برگ

Duveiller (1994 )دهی با مقایسه با کلید مصور نمرهانتخاب و 

میانگین شدت بیماری در این شد. تعیین هر برگ شدت بیماری 

آزمایش د. ده برگ به عنوان شدت بیماری هر تکرار ثبت ش

در  تصادفی کاملبلوک  پایه صورت فاکتوریل در قالب طرحبه

 ,SASافزار ها با نرمآماری داده تجزیهاجرا شد.  پنج تکرار

و در سطح  LSDمقایسه میانگین با آزمون  انجام گرفت. 9.1.3

 پنج درصد انجام شد.

 

 نتایج

  های باکتریشناسایی جدایه

گندم، گرم منفی و هوازی جدایه باکتری مولد لکه نواری 

های کاتاالز، لوان و اجباری بود. واکنش این جدایه در آزمون

های ( مثبت و در آزمونHRفوق حساسیت در شمعدانی )

فلورسنت، هیدرولیز نشاسته و لهاندن  دانهرنگاکسیداز، تولید 

 16s rDNAزمینی منفی بود. مقایسه ترادف قطعه های سیبورقه

 NCBIهای موجود در پایگاه اطالعاتی ادفاین جدایه با تر

 درصد( را با ترادف 93/99ترین تشابه )نشان داد این ترادف بیش
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های شمارهبا  X. translucens pv. undulosaباکتری 

دارد. ترادف  CP042500.1و  CP043540.1دسترسی 

  NCBIدر بانک ژن  MZ325442دسترسی مذکور با شماره

های مختلف، مشابه از سویه ندین ترادفثبت شد. با دریافت چ

قرابت این  گربیان( که 1شد )شکل درخت فیلوژنتیکی رسم 

 X. translucensهای ثبت شده به عنوان با جدایهجدایه 

 عالئم بروز سببزایی است. این جدایه در آزمون بیماری

 ابتدا در بیماری عالئم. شد بیماری لکه نواری گندم مشخص

 در تدریج به که شد ظاهر سوختهآب ایهلکه صورتبه

کرد  پیدا توسعه هارگبرگ فاصل حد در و هابرگ طول

های دارای در جداسازی مجدد از بافت .( A-2)شکل 

های زنی شده جدا شد. براساس ویژگیعالئم، همان جدایه مایه

زایی این جدایه و آزمون بیماری 16s rDNAفنوتیپی، ترادف 

 .شناسایی شد X. translucensبه عنوان 

های دارای عالئم شانکر های جدا شده از بافتسویه

مرکبات، گرم منفی، کاتاالز مثبت، اکسیداز منفی و هوازی 

اجباری بودند. دارای پرگنه زرد کرم رنگ بودند و روی محیط 

s B’King ها در فلورسنت ایجاد نکردند. این جدایه دانهرنگ

که انواع  02Xac/01cXaآغازگر با جفت PCRآزمون 

Filho et al., –Colettaکند )را ردیابی می Xccهای سویه

بازی( را تکثیر نمودند جفت 581قطعه مورد انتظار )(؛ 2006

زنی این مایهشناسایی شدند.  Xcc( و بنابراین به عنوان 3)شکل 

های ها روی برگ لیموترش عالئم تیپیک شانکر یعنی لکهسویه

-2شکل ) ی زرد رنگ ایجاد کردندبا هاله برجسته آتشفشانی

B) روز بعد از  10. اولین عالئم بیماری یعنی رشد بافت کالوز

های زنی روی شاخه نیز سبب بروز لکهزنی پدیدار شد. مایهمایه

جداسازی مجدد عامل (. C -2برجسته شانکر شد )شکل 

 بیماری نیز با موفقیت انجام گرفت.
 

-جدایه 16s rDNAبر اساس ترادف بخشی از ناحیه  Neighbor joiningلوژنتیکی ایجاد شده به روش درخت فی -1شکل  

 100. اعداد نزدیک محل انشعاب هر شاخه میزان آزمون اعتبارسنجی از  Xanthomonas translucensهای باکتری 

 مشخص شده است. MZ325442دهد. جدایه مورد استفاده در تحقیق حاضر با شماره دسترسی تکرار را نشان می
Figure 1. Phylogenetic distance tree constructed by neighbor-joining method, comparing 16S 

rDNA sequences of Xanthomonas translucens isolates. Bootstrap values are shown as percentages 

of 100 replicates at the branch point. MZ325442 indicates the isolate used in this study. 

20 
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روی برگ  X. translucensزنی مصنوعی سوختگی حاصل از مایه: عالئم آبA .زاییهای بیمارینتایج آزمون -2شکل 

روی  X. citri sub sp. citriزنی : ظهور عالئم تیپیک بیماری شانکر مرکبات در اثر مایهCو  B ؛زنیگندم یک هفته بعد از مایه

 .دهد(. پیکان محل مایه زنی شاهد )آب مقطر( را نشان میC( و شاخه لیموترش )Bبرگ )

Figure 2. The results of pathogenicity tests- A: Water-soaking symptoms induced by artificial 

inoculation of X. translucens on wheat one week after inoculation- B and C: Typical symptoms of 

canker obtained by inoculation of X. citri sub sp. citri on the leaf (B) and twig (C) of Mexican lime. 

The arrow key shows inoculation site of negative control (distilled water). 
 

 

 های گیاهییایی عصارهضد باکتراثر 

مربوط به سنجش قدرت  هایتجزیه واریانس داده

های گیاهی از دو باکتری بیمارگر مورد بازدارندگی عصاره

دار بودن اثر نوع عصاره و غلظت آن، اثر معنی گربیانبررسی، 

گانه ها، اثر متقابل هرکدام با گونه و اثر متقابل سهمتقابل آن

غلظت در سطح احتمال یک درصد است عصارهگونه

( 3ن قطر هاله بازدارنده از رشد )جدول (. مقایسه میانگی2)جدول 

اروانه، بومادران، سیر های آبی چهار گیاه گلنشان داد که عصاره

و چز روی هر دو باکتری مورد بررسی به درجات مختلف 

گلی روی هیچ ی مریمیایی داشتند. عصارهضد باکترخاصیت 
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 های مورد بررسی اثر بازدارنده از رشد نداشت وکدام از باکتری

در هر دو باکتری قطر هاله بازدارنده حاصل از آن با آب مقطر 

ترین اثر بازدارندگی (. بیشP<0.05داری نداشت )تفاوت معنی

اروانه با قطر هاله مربوط به عصاره گل X. translucensاز رشد 

متر به ترتیب سانتی 53/2±31/0و   14/3±24/0بازدارنده از رشد 

بود. در رتبه بعدی عصاره گیاه  گرممیلی 10و  20در غلظت 

و  10بومادران قرار داشت که قطر هاله بازدارنده آن در غلظت 

اروانه گیاه گل 10یکدیگر و با غلظت  داری باتفاوت معنی 20

و حداقل حداقل غلظت بازدارندگی (. P<0.05نداشت )

 ترتیب  ی بومادران برای این باکتری بهغلظت کشندگی عصاره

اروانه به لیتر و درمورد عصاره گلگرم بر میلیمیلی 5/7و 875/1

ضد تعیین شد که نشان دهنده توان  25/6و  125/3ترتیب 

 ها است.یایی قابل توجه این عصارهباکتر

ترین اثر بازدارندگی از بیش X. citriدر مورد باکتری 

گرم میلی 20اروانه در غلظت رشد مربوط به عصاره چز و گل

 2/2 ±05/0و  5/2 ±13/0قطر هاله بازدارندگی به ترتیب با 

داری با یکدیگر نداشتند متر بود که تفاوت معنیسانتی

(0.05>P البته در غلظت .)قدرت بازدارندگی عصاره  10

حداقل غلظت (. P>0.05اروانه بود)تر از گلچز بیش

و حداقل غلظت کشندگی هر دو  بازدارندگی از رشد

و  25/6برای این باکتری به ترتیب  اروانهگل و چز یعصاره

  تعیین شد.لیتر گرم بر میلیمیلی 5/12

آغازگر با جفت PCRبازی در آزمون جفت 580ی تقریبا تکثیر قطعه -3شکل 

Xac01/02 (Coletta-Filho et al., 2006از باکتری )های های جدا شده از بافت

: DNA 1-5–بازی جفت 100: نشانگر L -دارای عالئم شانکر درخت لیموترش

 : شاهد )آب مقطر(C -های باکتریاییجدایه
Figure 3. Amplification of 580 bps fragment in PCR using Xac01/02 

primers (Coletta-Filho et al., 2006) from bacterial strains isolated 

from symptomatic tissues of Mexican lime- L: 100 bps DNA ladder- 

1-5: bacterial solates- C: negative control(distilled water) 
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چند عصاره گیاهی از رشد دو  مهارکنندگیهای حاصل از ارزیابی قدرت تجزیه واریانس داده -2جدول

 ( X. translucensو  Xanthomonas citri sub sp. citri)ی باکتری بیمارگر گیاهی گونه
Table 2. Analysis of variance of data resulted from an assessment of biocontrol activity of some 

plant extracts on two plant pathogenic bacteria (Xanthomonas citri sub sp. citri and X. translucens) 

Source of variations df Mean squared 

Species 1 0.897ns 

r* species 2 0.27 ns 

Plant Extract 4 2.59** 

Concentration  3 12.688** 

Plant Extract * Species 4 3.369** 

Concentration * Species 3 20.047** 

Plant Extract * Concentration 12 1.069** 

Plant Extract * Concentration * Species 12 2.286** 

Error 78 0.235 

Cv 4.700  

ns: no significant, **: significant at 1% level   

 

 علیهگرم ماده موثره میلی 20و  10دو غلظتدر چند عصاره گیاهی حاصل از مقایسه میانگین قطر هاله بازدارنده از رشد  -3جدول 

 میکروگرم(  30ب مقطر( و شاهد مثبت )تتراسیکلین آهای شاهد منفی )در مقایسه با گروهگونه باکتری دو 
Table 3. Mean comparison of growth inhibitory zone diameter obtained by some plant extracts at two 

concentrations (10 and 20 mg of active ingredients) against two bacterial species compared to positive 

(Tetracycline 30μg) and negative (distilled water) controls 

Means with same letter in each column are non-significantly different (LSD test, 5% level) 

 

براساس جدول مقایسه میانگین اثر متقابل عصاره و گونه 

(، اثر بازدارندگی 4روی قطر هاله بازدارنده از رشد )جدول 

تر بیش X. translucensاروانه روی عصاره بومادران و گل

اثر   X. citriز روی که عصاره چاست درحالی X. citriاز 

بازدارندگی  اثر (.P<0.05تری دارد )بازدارندگی بیش

گلی روی دو باکتری مورد بررسی های سیر و مریمعصاره

 (.P>0.05دار ندارد )اختالف معنی

گیاهی در کنترل بیماری هایثیر عصارهأارزیابی ت

 لکه نواری گندم در شرایط گلخانه

ط به بررسی تأثیر های مربوواریانس داده تجزیه 

لکه نواری گندم در  گیاهی در کنترل بیماریهایعصاره

( P<0.01دار )تاثیر معنی گربیان( 5)جدول  شرایط گلخانه

کاربرد عصاره بر درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری 

ها قبل یا بعد است. با این حال تأثیر زمان کاربرد عصاره

No. Plant extracts Concentration (mg) 
Means of inhibition zone (cm) 

Xanthomonas translucens Xanthomonas citri 

1 Tetracycline  0.03 3.50 A 3.00 A 
2 

Achillea millefolium 
10 2.67 C 1.07 E 

20 2.37 C 1.77 C 

3 
Hymenocrater longiflorus 

10 2.53 C 1.20 DE 

20 3.14 B 2.20 B 

4 Allium sativum 10 1.33 E 1.47 CD 

20 1.73 D 1.68 C 

5 Teucrium polium 10 1.00 F 1.70 C 

20 1.40 E 2.50 B 

6 Salvia officinalis 10 0.73 Fg 0.75 F 

20 0.73 Fg 0.62 F 

7 Distilled water - 0.60 G 0.60 F 
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ها (. مقایسه میانگین دادهP>0.05دار نبود )زنی معنیازمایه

اروانه در های بومادران و گلنشان داد که کاربرد عصاره

( P<0.05دار )مقایسه با شاهد منفی باعث کاهش معنی

درصد شدت بیماری و درصد وقوع بیماری در برگ شده 

اروانه بر درصد وقوع (. تأثیر عصاره گل6است )جدول 

(. نکته قابل توجه این P>0.05دار نبود )بیماری در بوته معنی

که تأثیر عصاره بومادران در کاهش هر سه صفت مورد 

تر از تیمار محلول ( بیشP<0.05داری )بررسی به طورمعنی

تتراسیکلین بود. این عصاره در مقایسه با شاهد منفی اکسی

 7/4درصد به  42)آب مقطر( باعث کاهش شدت بیماری از 

نه در کاهش درصد وقوع اروادرصد شد. تأثیر عصاره گل

دار به طور معنی بیماری در بوته و درصد شدت بیماری

(P<0.05کم ) تر از بومادران بود ولی با محلول

دار نداشت. درصد شدت تتراسیکلین اختالف معنیاکسی

 27بیماری تحت تأثیر این عصاره در مقایسه با شاهد منفی 

 .درصد کاهش یافته بود
 

 

 دو باکتری قطر هاله بازدارنده از رشد گونه روی  ×اثر متقابل عصاره  یانگینمقایسه م -4جدول 
Table 4. Mean comparison of the interaction effect of plant extract×species on growth 

inhibitory zone diameter against two bacterial species  

No. Plant extracts 
Means of inhibition zone (cm) 

Xanthomonas translucens Xanthomonas citri 
1 Achillea millefolium 2.28 b 1.61 e 
2 Hymenocrater longiflorus 2.44 a 1.75 de 

3 Allium sativum 1.78 d 1.69 de 

4 Teucrium polium 1.61 e 1.95 c 

5 Salvia officinalis 1.38 f 1.24 f 
Means with the same letter are not significantly different (LSD test, 5% level) 

 
 (Achillea millefoliumهای آبی گیاه بومادران )کاربرد عصارهتاثیر های حاصل از ارزیابی تجزیه واریانس داده -5جدول 

باکتری لکه نواری باکتریایی گندم حاصل از  شدت بیماری وقوع و درصدبر  (Hymenocrater longiflorusاروانه )و گل

Xanthomonas translucens  ( و شاهد مثبت )تتراسیکلین(در مقایسه با شاهد منفی )آب 
Table 5. Analysis of variance of data resulted from an assessment of the effect of applying the aqueous 

extracts of yarrow (Achillea millefolium) and gol-e-arvaneh (Hymenocrater longiflorus) on diseases 

incidence and diseases severity of wheat bacterial leaf streak caused by Xanthomonas translucens 
compared with negative (distilled water) and positive (Tetracycline) control groups 

Source of variations Df 
Mean squared 

DIP
a
 DIL

 b
 DS

 c
 

Block  3 47.08 1.127 0.74 

Extract 3 1204** 12.07** 26.6** 

Time  1 60.5 ns 1.36
ns

 0.09
ns

  

Extract*Time 3 400.75 
ns

 0.633
ns

 0.39
ns

 

Error 21 149.774 1.061 0.58 

CV  19.69 13.43 19.6 

ns: no significant, **: significant at 1% level; a: diseases incidence in plants; b: diseases incidence in 

leaves; c: diseases severity 
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 Hymenocraterاروانه )و گل (Achillea millefoliumهای آبی بومادران )کاربرد عصاره مقایسه میانگین اثر -6 جدول

longiflorus حاصل از  بیماری لکه نواری گندم کنترل( برXanthomonas translucens ( و شاهد در مقایسه با شاهد منفی )آب

  .تتراسیکلین(مثبت )
Table 6. Mean comparison of the effect of applying aqueous extracts of yarrow (Achillea millefolium) and 

gol-e-arvaneh (Hymenocrater longiflorus) on control of wheat bacterial leaf streak caused by Xanthomonas 

translucens compared with negative (distilled water) and positive (Tetracycline) control groups. 

In each column, means with same letter are not significantly different (LSD test, 5% level); a: Diseases severity 

was assessed using pictorial disease assessment key proposed by Duveiller (1994).  
 

 بحث

محیطی ناشی از استفاده امروزه آگاهی از تهدیدات زیست

های شیمیایی و نیز مساله افزایش بروز مقاومت به کشاز آفت

های جدید کشها سبب ترغیب محققین به یافتن آفتکشآفت

 هاآن کاربرد تاشده است  های زیستیکشبه خصوص آفت

های گیاهان و متابولیت. دباش ایمن محیط زیستانسان و رای ب

 های جدید هستندکشمنابع مهمی برای ایجاد آفت هاآنثانویه 

(Pino et al., 2013.) در شرایط  ، ابتدادر تحقیق حاضر

در  دارویی گیاهچند یایی عصاره ضد باکتراثر آزمایشگاهی 

لکه های بیمارید مول ،مهم جلوگیری از رشد دو بیمارگر گیاهی

ثیر أسپس ت و بررسی شدنواری گندم و شانکر مرکبات، 

های منتخب در کنترل بیماری لکه نواری گندم در عصاره

  شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت.

دو  هر رشداروانه در شرایط آزمایشگاه عصاره آبی گل

ر و در شرایط گلخانه نیز درا مهار نمود مورد بررسی  باکتری

شدت بیماری لکه نواری  دارمعنیمقایسه با شاهد باعث کاهش 

 Ewingellaروی دو باکتری  عصاره این گندم شد.

americana  وPseudomonas tolaasii  اثر مهارکنندگی نیز

et al., Nourbakhsh Shourabi ) استی داشته قابل توجه

این جنس در چندین های مختلف گونهی میکروب اثر ضد (.2020

 Bazzaz andیید شده است )أبررسی و ت نیز مطالعه دیگر

Ahmadi  ;Zaidi and Crow 2005 ;Harirzadeh 2003

2010 et al., .) فالونوئیدها، اسید فنولیک و ترپنوئیدها از

Morteza-دهنده این گیاه هستند )ترکیبات اصلی تشکیل

2016 et al.,semnani  .) در شرایط  بومادران نیزعصاره

موفق بیمارگر مورد بررسی دو  بازداری از رشد هر در شگاهآزمای

 X. translucensن روی آاثر بازدارندگی  البته؛ عمل کرد

 87/1که حداقل غلظت بازدارنده آن به طوری ،بود تربیش

در شرایط گلخانه نیز کارایی  لیتر تعیین شد.رم بر میلیگمیلی

 شدت بیماری درصد و درصد وقوعدر کاهش  عصاره بومادران

و گل از محلول تتراسیکلین  تربیشقابل توجه و  لکه نواری گندم

موجود، های الزم به ذکر است بر اساس گزارش بود.اروانه 

 .Xاسانس این گیاه قدرت چندانی در بازداری از رشد 

translucens ( نشان نداده استBeyki and Alizadeh, 

وبی موجود در میکر تفاوت ترکیبات ضد گربیان( که 2006

ترین قدیمیاز  Achilleaهای جنس گونهاسانس و عصاره است. 

که هم در طب سنتی و هم  آیندگیاهان دارویی به شمار می

 اثر ضددر مطالعات مختلف اند. داروسازی استفاده شده منظوربه

نسبت  های مختلف بومادرانهای گونهمیکروبی اسانس و عصاره

یید قرار گرفته است أمورد بررسی و ت به چندین بیمارگر مختلف

No. Extracts 
Diseases Incidence 

in Plants (%) 
Diseases Incidence 

in Leaves (%) 
Diseases Severity a (%) 

1 Achillea millefolium 45.5c 39.875b 4.725c 

2 Hymenocrater longiflorus 67.375ab 51.125b 14.9b 

3 Tetracycline 61.375b 70a 11.4b 

4 Distilled water 74.25a 82.37a 42.025a 
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(; 2005 et al.,Stojanovic  ;2003 et al.,Candan 

 .,et al Sichani-Mohammadi; 2011 et al.,Ahmadi 

ها، این گیاهان دارای انواع ترکیبات دارویی از قبیل ترپن(. 2011

ها و اسیدهای فنولیک، کومارینفالونوئیدها،  آلکالوئیدها،

توانایی عصاره آبی  .( et al.,Saeidnia 2011) هستند هااسترول

 tolaasii Pseudomonasاروانه در کنترل رشد بومادران و گل

بروز از  گیریپیشها در آن تاثیردر شرایط آزمایشگاهی و نیز 

 inای )باکتریایی قارچ خوراکی در شرایط مزرعهبیماری لکه

vivo )گزارش شده است )آمیزموفقیتkhsh Nourba

2020 et al., Shourabi .)از تحقیقات  با توجه به موارد مذکور

کاربرد موفق این دو عصاره در در  حاضر مطالعهقبلی و نتایج 

رسد به نظر می ،کنترل بیماری لکه نواری در شرایط گلخانه

 تربیشهای ی مناسبی برای بررسیهااروانه و بومادران گزینهگل

 یایی باشند. ضد باکترات زیستی و مطالعه جهت سنتز ترکیب

 موثرترین عصاره درگیاه چز عصاره در تحقیق حاضر 

 .Xبازدارندگی از  توان آن در لیبود و  X. citriبازداری از رشد 

translucens نیز گیاه چز اروانه بود.از بومادران و گل ترکم 

ین گیاهان دارویی است که در طب سنتی ایران ترمهمیکی از 

های مختلفی از ترکیبات شیمیایی در این گروه شود.ه میاستفاد

فالونوئیدها و  هاآنین ترمهماند که گیاه تشخیص داده شده

یایی و ضد باکتر. این ترکیبات خواص ترپنوئیدها هستند

Bahramikia and Yazdanparast, ) ضدقارچی دارند

اثر عصاره آبی این گیاه در رشد چندین بیمارگر  (.2012

اساس تریایی و قارچی انسان مورد بررسی قرار گرفته است. بر باک

بوده قابل توجه  باکتریایی نتایج این عصاره دارای خاصیت ضد

ی و متانولی این عصاره الکل(.  et al.,Mosadegh 2002است )

زای انسانی های گرم مثبت و گرم منفی بیماریگیاه روی باکتری

 (. et al.Darabpour, 2010موثر بوده است )

عصاره سیر بر روی هر دو باکتری خاصیت بازدارندگی 

البته اثر بازدارندگی آن روی هر دو باکتری در  ؛نشان داد

با افزایش غلظت عصاره در چاهک رتبه سوم قرار داشت. 

با بررسی یافت. در یک گزارش، قطر هاله بازدارنده افزایش 

از، سیر، ی آبی اکالیپتوس، پیعصارهیایی ضد باکتراثر 

ی سیر و عصاره،  X. citri علیهچریش، شیشم و زیتون تلخ 

 Tahirند )اهمعرفی شد ترکیبات موثرترین به عنوان چریش

2016 et al.,.) ی آبی سیر روی عصارهX. translucens 
گزارش شده است  هانیز به عنوان یکی از موثرترین عصاره

(2006 ,Beyki and Alizadeh .) 

های گلی روی هیچ کدام از باکتریمریمعصاره گیاه 

که در هر طورییایی نشان نداد؛ بهضد باکترمورد بررسی اثر 

 دارقطر هاله بازدارنده با شاهد )آب مقطر( تفاوت معنی دو مورد

گلی گیاه مریم قبلی،گزارشات  بر طبق نداشت درحالیکه

را  X. transluncensتوانایی بازداری از رشد تاحدودی 

  (.Beyki and Alizadeh, 2006) دارد

رد های مودر مورد اثر بازدارندگی سایر عصاره

مورد بررسی  استفاده در تحقیق حاضر روی دو باکتری

گزارشی وجود ندارد و لذا امکان مقایسه نتایج وجود 

از آن ذکر این نکته ضروری است که  جادر اینندارد. 

یه عصاره جایی که روش استاندارد و مشخصی برای ته

گیری از وجود ندارد و معموال هر محقق برای عصاره

 مقایسه نتایج؛ کندی دلخواه استفاده میغلظت و شیوه

و گیری عصارهبدون درنظر گرفتن روش  آزمایشگاهی

و نیز روش مورد استفاده در بررسی  عصارهغلظت 

 . به طور مثال در هرنیست صحیح میکروبی خاصیت ضد

ررسی، قطر هاله بازدارنده از رشد ایجاد دو باکتری مورد ب

از قطر  تربیشقبلی  مطالعاتشده توسط عصاره سیر در 

رسد باشد که به نظر میثبت شده در مطالعه حاضر می

بررسی مربوط به اختالف غلظت اولیه عصاره باشد. در 

از طریق له عصاره اولیه  X. citriتاثیر عصاره سیر روی 

لیتر آب میلی 25یاهی تازه در گرم بافتهای گ 75کردن 

تهیه شده است و صاف کردن مخلوط  (%75)غلظت 

(2016 et al.,Tahir و )  ثیر عصاره روی أبررسی تدر
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X. translucens گرم  10خرد کردن با  گیریعصاره

( و تکان %50لیتر آب )غلظت میلی 20بافت گیاهی در 

سپس صاف کردن و  و ساعت 48دادن مخلوط به مدت 

 Beyki andاست )انجام گرفته لیظ محلول حاصلتغ

2006 ,Alizadeh) دو متفاوت از روش  که هر

این موضوع از طرفی  باشند.گیری تحقیق حاضر میعصاره

میکروبی  مقدار مواد ضدنیز نباید نادیده گرفته شود که 

موجود در گیاهان بسته به شرایط رشد و مرحله رشدی 

که می  (et al., Gillitzer 2012گیاه متفاوت است )

مختلف را توجیه  هایزمایشآتواند ناهمخوانی نتایج 

همچنین روش بررسی اثر بازدارندگی نیز روی قطر . کند

گار آمعموال روش نشت از  هاله بازدارنده تاثیر دارد.

ی تربیشنسبت به روش نشت از دیسک کاغذی حساسیت 

ر ممکن است رسوب مواد نامحلول در آب ددارد چون 

 مانع از نشت ترکیبات در آگار شوددیسک کاغذ 

(2007 et al.,Valgas )های هیدروکسیل آزاد . گروه

شوند ب دوست شدن سطح کاغذ میآگلوگز باعث 

(1999 et al.,Burgess )بنابراین اگر ترکیبات  ؛

بارگذاری شده روی دیسک کاتیونی باشند به سطح 

طرفی در از  کنند.شوند و نشت نمیدیسک متصل می

میکروبی به روش نشت از  ضد خاصیتآزمون بررسی 

بازدارنده  ضخامت محیط کشت در قطر هالهآگار نیز 

چون درصورت نازک بودن محیط کشت ماده  ؛ثیر داردأت

بنابراین شود. ی پخش میتربیشمیکروبی در سطح  ضد

ای این نکته باید مورد توجه قرار در مطالعات مقایسه

در  کشتمقدار مساوی محیط نیز حاضر در تحقیقگیرد. 

و خطای  تا ضخامت محیط یکسان باشد ها توزیع شدپتری

  آزمایش به حداقل برسد.

های گیاهی شدت بازدارندگی متفاوت بعضی از عصاره

روی دو گونه اروانه، بومادران و چز مانند گل مورد بررسی

دهد که کارایی نشان می Xanthomonasبیمارگر از جنس 

متفاوت  تواند بسته به گونه باکتریمی ها در کنترل باکتریصارهع

باشد. بنابراین برای معرفی یک عصاره یا ترکیب گیاهی به عنوان 

 هایانجام آزمایش برای هر بیمارگر میکروبی ترکیب ضد

 هایگزارشضروری است. و تعیین غلظت مناسب گری غربال

ای مختلف یک نه هها روی گومتعددی از اثر متفاوت عصاره

توان به مواردی از قبیل تاثیر متفاوت جنس وجود دارد که می

های مختلف استافیلوکوکوس گیاهی روی گونه چندین اسانس

(2013Silva et al., و ت )ی چند گونه عصارهثیر متفاوت أ

(  ,.2015Safari et alروی دو گونه فوزاریوم ) سیانوباکتری

 X. translucensو  X. citriنکه با توجه به ای اشاره نمود.

اند، قطعا های متفاوت چوبی و علفی سازش یافتهروی میزبان

هایی تفاوتغیره  و سلولی های غشا و دیوارهاز نظر گیرنده

ها باعث تفاوت در میزان جذب عصاره مکن استدارند که م

 تجزیه و تحلیل تاکنون .شوندها و یا حساسیت به عصاره

 بررسی ولی این دو باکتری انجام نشده است بین ایمقایسه

subsp.  X. citriی ژنومی انجام شده بین دو باکتری امقایسه

citri  وpruni. pvX. arboricola  وجود تفاوت در  گربیان

های محیطی )سنسورهای سیگنالهای دریافت کننده پروتئین

 کننده دیوارههای تجزیهآنزیمکننده دو جزئی(،  تنطیم سیستم

های سلولی، افکتورهای سیستم ترشحی نوع سوم و پروتئین

Garita-باشد )میضمائم دخیل در حرکت و اتصال به سطح 

2019Cambronero et al., ) هایی که وجود چنین تفاوت

 نیز دور از انتظار نیست.  X. translucensو  X. citriبین 

که در شرایط آزمایشگاهی رغم ایندر تحقیق حاضر علی

از  تربیش X. translucensثیر بازدارندگی تتراسیکلین روی أت

های گیاهی بود ولی در شرایط گلخانه اثر آن در کاهش عصاره

از بومادران بود. در توجیه  ترکمدرصد وقوع و شدت بیماری 

میکروبی  این نتیجه باید این نکته ذکر شود که ترکیبات ضد

توانند با می گیاهی عالوه بر اثر بازدارندگی از رشد

بازداری از تشکیل بیوفیلم، های مختلف ازجمله سازوکار

برداری از ژنهای الزم برای اتصال، کاهش تولید کاهش نسخه
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احساس  تولید ترکیبات ضد کاهش تولید کپسول و توکسین،

باعث کاهش ( sensing quorum-antiحدنصاب )

 (. ,.4201Upadhyay et al) ها شوندزایی باکتریبیماری

کاهش شدت بیماری رابطه مستقیم با ممکن است  بنابراین

ناپایداری  داشته باشد.ندرصد بازدارندگی از رشد 

ها در سطح گیاه نیز می تواند این نتیجه را توجیه بیوتیکآنتی

ها ممکن است تا یک ماه بعد از مصرف بیوتیکآنتیکند. 

ند های شیمیایی حساس ردیابی شوروی سطح گیاه با روش

ولی توانایی آنها در جلوگیری از رشد باکتری ظرف مدت 

 ,Stockwell and Duffyرود )یک هفته از دست می

تتراسیکلین روی در یک تحقیق پایداری اکسی(. 2012

غلظت درختان هلو بررسی شده است. براساس این گزارش 

فتابی بعد از دو روز، در هوای آتتراسیکلین در هوای اکسی

ز چهار روز و در بارندگی شدید بعد از دو دقیقه ابری بعد ا

  pruni. pvX. arboricolaلوگیری از باکتری جبرای 

  .( ,2010Christiano) کافی نیست

در سنتز ترکیبات ضروری است که  مطلبدر پایان ذکر این 

میکروبی در  اولین قدم بررسی خاصیت ضد کش طبیعیآفت

 in هابعد انجام آزمایش در مرحله ولی شرایط آزمایشگاهی است

vivo ، جهت بررسی توانایی ترکیب زیستی برای مقابله و مهار

برای  در تحقیق حاضر .بیمارگر در محیط طبیعی ضروری است

در  های آبی گیاهان بومادران و گل اروانهاولین بار تاثیر عصاره

کنترل بیماری لکه نواری گندم در شرایط گلخانه مورد بررسی 

همچنین  .کارا بودندکه هر دو عصاره در این زمینه  قرار گرفت

روی باکتری مولد شانکر آسیایی  اروانه و چزمشخص شد گل

های گزینه هااین عصاره بنابراین. اثر مهارکنندگی دارد مرکبات

ضد سنتز ترکیبات  منظوربه تربیشهای مناسبی برای بررسی

های ثیر روی سویهتاالزم است در زمینه  یایی ایمن هستند.باکتر

های مفید، ثیر روی میکروارگانیسمأبا منشا متفاوت، تو  تربیش

ی فرموالسیون نحوه ومیزان دوام و پایداری ترکیب در طبیعت 

 گیرد. انجاممطالعاتی 

 گزاریسپاس

مین بودجه الزم برای انجام این أاز دانشگاه شهرکرد به علت ت

 شود.پژوهش قدردانی می
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Abstract 

Background and Objectives 

Bacterial leaf streak of wheat caused by Xanthomonas translucens and Asiatic citrus canker 

caused by Xanthomonas citri subsp. citri are two important bacterial diseases that cause 

considerable damage in Iran. Copper compounds are usually applied to control these diseases. 

However, their phytotoxicity and development of copper-resistant bacterial strains have made 

to develop new antimicrobial compounds indispensable. On the other hand, because of 

awareness of the chemical pesticides' threats to the environment and human health, 

biopesticides were considered. Hence, this study aimed to identify plant extracts that 

effectively control these two bacteria.  

Materials and Methods 
Identifying bacterial isolates was accomplished based on phenotypic, molecular and 

pathogenicity tests. In the first step, the effect of aqueous extract of five medicinal plants was 

examined against X. translucens and X. citri sub sp. citri in vitro using the agar well diffusion 

method and minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal 

concentration (MBC) were determined by serial dilution method. Then, according to the 

results of laboratory experiments, two extracts were chosen, and their effect was assessed on 

the control of wheat bacterial leaf streak under greenhouse conditions. 

Results 

In the laboratory tests, measuring growth inhibitory zone diameter showed that the extracts of 

gol-e-arvaneh (Hymenocrater longiflorus Benth), yarrow (Achillea millefolium L.), garlic 

(Allium sativum L.) and Teucrium polium L. have different degrees of significant antibacterial 

effect on both examined bacteria. The extract of sage (Salvia officinalis L.) had no inhibitory 

effect on both bacteria. The extracts of gol-e-arvaneh and yarrow had the highest antibacterial 

activity against X. translucens with the inhibitory zone of 31 and 24 mm, respectively. In the 

case of X. citri, the extracts of T. polium and gol-e-arvaneh had the highest antibacterial 

activity with the inhibitory zone of 25 and 22 mm, respectively. In the greenhouse 

experiments, applying the extracts of yarrow and gol-e-arvaneh to control wheat leaf streak 

led to remarkable reduction of disease incidence and disease severity percent. 

Discussion 
According to the laboratory experiments, the intensity of the inhibitory effect of extracts varied 

based on the bacterial species. Therefore, to produce a plant extract as an antimicrobial agent 

against a bacterial pathogen, the performance of screening tests is unavoidable. The affectivity of 
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the extracts of yarrow and gol-e-arvaneh for controlling X. translucens in laboratory and 

greenhouse conditions showed that these two extracts are suitable candidates for further 

investigation, to synthesis safe antibacterial compounds for the management of wheat bacterial 

leaf streak. 
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